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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

III Национална среща на експертите по социални

дейности и здравеопазване от общините

Председателят на НАСО, представители и много членове на Алианса участваха

в третата Национална среща на експертите по социални дейности и

здравеопазване от общините, която се проведе от 20 до 22 ноември 2019 г. във

Велико Търново. Събитието се организира от НСОРБ и НСОРБ-Актив ЕООД в

партньорство с домакините – Община Велико Търново, които осигуриха чудесни

условия за работа и престои на участниците в старопрестолния град. Над 160

представители на общините участваха във форума, в т. ч. експерти и ръководители в отдели и дирекции „Социални дейности“ и

„Здравеопазване“, заместник-кметове, доставчиците на социални услуги, както и представители на централната власт, бизнеса и

неправителствения сектор. Във форума се включиха и заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар

Лазаров, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева,...

На тържествена церемония бяха връчени отличителните знаци „Аз

гарантирам щастливо детство“ на ДАЗД

В деня, когато отбелязваме 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, на

тържествена церемония ДАЗД връчи отличителните знаци „Аз гарантирам щастливо детство“. Наградата е

ежегодна и се връчва в четири категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо

партньорство. Основният критерии, по който се определят отличените е приносът в грижата за децата...

Награди и отличителни знаци получиха и представителства, и членове на НАСО. С награда за „Значимо

партньорство“ беше отличена ефективната и високохуманна дейност, дългогодишните усилия, професионализмът

и всеотдайността в грижата за децата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив

(представителство на НАСО)...

Концерт на лауреатите от конкурса за творчески

изяви на хора с ментални увреждания

„Неоткрити, красиви Надежди“

На 19 ноември 2019 г. в концертната зала на НЧ „Д. Войников“ в гр. Шумен се

проведе галаконцерт на победителите от ХIІ конкурс за творчески изяви на хора

с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди“. И тази година

конкурсът се състоя през месец септември в гр. Приморско, а лауреатите от

него представиха своите изпълнения и пред гражданите на Шумен. Събитието

се организира от сдружение „Сияйна зора“ и в него се включиха участници от

различни по вид социални услуги – ДПЛПР с. Черни връх, община Смядово;

ДЦДМУ – гр. Разград, ДЦ „Подай ръка“ – гр. Разград, ЗЖ – с. Просторно; селище

Качулка, ДПЛУИ „Свети Пантелеймон” – с. Българево, община Каварна. Всички лауреати от конкурса получиха подаръци, грамота и плакет...

Денят на християнското семейство събра деца и

техните приемни семейства в КСУДС в Пловдив

По повод Деня на християнското семейство Комплексът за социални услуги за деца

и семейства в Пловдив посрещна 30 деца и техните приемни семейства. Празникът

е заключителното събитие на информационната кампания по приемна грижа

„Приеми ме с обич“, проведена от Областния екип по приемна грижа – Пловдив в

партньорство с КСУДС. С поздрав и топли думи директорът на Комплекса Недка

Петрова приветства приемните семейства и подчерта, че тя и екипът й, както и

Община Пловдив няма да пестят усилия и енергия и ще продължат да подкрепят

приемните родители в поетата от тях важна отговорност да се грижат за децата и да

бъдат мост към тяхното по-добро бъдеще...

ЦОП – Гулянци говорят за правата на детето с „гласа“ на

учениците от с. Брест

По повод 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето екипът на ЦОП –

Гулянци гостува на ОУ „Христо Ботев“ в с. Брест, за да отбележат заедно с учениците от 5 и 6 клас 20

ноември. Екипът на Центъра осигури творческа атмосфера, в която учениците да разнесат с лъчите на

слънцето посланието за смисъла и значението на правата на детето. Инициативата имаше за цел

децата да се запознаят и да разберат своите права, да осъзнаят колко е важно те да бъдат уважавани

и зачитани.

Обучителен център на НАСО

С Обучителния център НАСО си поставя за цел да отговори на нуждите на

социални услуги, общини и НПО за повишаване на професионалните им

компетенции за управление и предоставяне на качествени и ефективни

социални услуги, политики и дейности...

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3314-iii-nacionalna-sreshta-nsorb-vt-20-22-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3310-dazd-vrychi-otlichitelnite-znaci-az-garantiram-shtastlivo-detstvo-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3312-koncert-na-laureates-nkn-sumen-19-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3313-denyat-na-hristiyanskoto-sem-ksuds-pld-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3311-cop-gulyanci-s-brest-20-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso


 

ПРЕДСТОЯЩО

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 27 ноември 2019 г., Сливен

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 28 ноември 2019 г., Стара Загора

Национална среща „Социални политики, услуги, социално предприемачество и

заетост 2020“, 28 и 29 ноември 2019 г., Стара Загора (за членовете на УС, експертните

групи, секретариата и представителствата на НАСО)

Благотворителен концерт-спектакъл "Различни, но заедно", 3 декември 2019 г., Ямбол

Представяне на личностната енциклопедия „Духът е воля“, отбелязване на

Международния ден на хората с увреждания и 11-годишнината на Центъра за

социална рехабилитация и интеграция в Силистра, 3 декември 2019 г., Силистра

Среща на държавите и организациите – участници в проект ISA – Field Aperture

„Изкуството и социалното включване на хората с увреждания“, 3 и 4 декември 2019 г.,

Будапеща, Унгария 

Семинар и среща на EASPD с депутати в Европейския парламент, 4 декември 2019 г.,

Брюксел

Държавно първенство по тенис на маса за хора с увреждания, 1 декември 2019 г.,

Ямбол

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Марица „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ /до 30.12.2019 г./

Процедура по ОП РЧР „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ /до 03.01.2020 г./

МИГ Марица „Активно включване – уязвими групи“ /до 29.11.2019 г./

МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността /до

29.11.2019 г./

МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и

инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица /до 31.12.2019 г./

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” - „Подобряване достъпа до заетост и

качество на работните места" /до 11.12.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата

и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства – Компонент 1" /до 31.12.2019 г./  

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3301-reg-sreshta-rab-i-su-sliven
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3278-sreshta-su-rabotodateli-stara-zagora
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3279-nacionalna-sreshta-st-zagora-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3293-razlichni-no-zaedno-3-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3302-duhyt-e-volya-silistra-3-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3294-sreshta-isa-field-aperture-03-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3277-easpd-eu-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3295-tenis-na-masa-hu-01-12-2019
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-068-mig-obshtina-marica-m04-socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi/
https://esf.bg/dostavchici-na-socialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudnenija-na-oprchr/
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-067-mig-obshtina-marica-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvimi-grupi-mjarka-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvi/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-080-mig-lukovit-roman-predostavjane-na-socialni-i-zdravni-uslugi-v-obshtnostta-v-obshtinite-l/
https://esf.bg/mestna-iniciativna-grupa-hisarja-mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-050-mig-hisarja-dostap-do-zaetos/
https://esf.bg/mig-struma-simitli-kresna-i-strumjani-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-077-podobrjavane-dostapa-do-zaetost-i-kachestvo-na-rabotnite-mesta-v-mig/
https://esf.bg/mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-050-mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-aktivno-priobshtavane-vkljuchi/
http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/


30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до 31

декември 2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 30 септември 2020 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPE

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active

Citizens Fund), България

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ

в сферата на заетостта

Отворени са онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за

заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник,

който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз ТУК.

Консултацията ще бъде активна до 1 януари 2020 г...

Конкурс за авторски плакати „Пази семейството си на пътя“

Удължен е срокът за изпращане на авторски плакати за конкурса „Пази семейството си на пътя“, организиран от

Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по

пътищата“. Крайният срок за приемане на творбите е 29.11.2019 г. (петък), като всяка от тях трябва да бъде изпратена на

ел. поща: sacp@sacp.government.bg...

Стартира нов фонд по Програмата за заетост и

социални иновации (ЗиСИ)

Новият фонд се нарича Инструмент за финансиране от ЗиСИ (EaSI). Целта му е да подкрепи

създаването на работни места и социалното приобщаване. Общият му размер е 200 милиона евро и

е насочен към повишаване на кредитния капацитет на институциите за микрофинансиране и

кредиторите на социални предприятия в Европа. Заемният фонд е партньорство между ЕС,

Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд...

Хора с увреждания в Добрич ще се запознаят с възможностите

за реализация на пазара на труда

В Ден на кариерата в община Добрич (на 28 ноември в заседателната зала на Общината) хората с

увреждания ще могат да се запознаят с възможностите за реализация на пазара на труда. В

събитието ще се включат работодатели, представители на бюрото по труда и специалисти в

социалната сфера. На срещата ще бъде представена информация за свободните работни места,

процедурите...

Кампания за набиране на проекти по

„Красива България” за 2020 г.

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика стартира кампания за

набиране на проекти, които ще се финансират през 2020 г. През следващата година по инициативата ще се

подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната

инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи, които са собственици на обектите,

включени в проектните предложения. Документи могат да се подават до 6 януари 2020 г...

Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ на ОПРЧР

Доставчиците на социални услуги, в партньорство с неправителствени организации, могат да кандидатстват с

проектни предложения по процедурата „Личностно развитие...

Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектно предложение е 3

януари 2020 г.

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и

интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции...

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално

приобщаване

https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultatsii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-v-sferata-na-zaetostta/
https://nasoki.bg/konkurs-za-avtorski-plakati-pazi-semejstvoto-si-na-patya/
https://nasoki.bg/startira-nov-fond-po-programata-za-zaetost-i-sotsialni-inovatsii-zisi/
https://nasoki.bg/hora-s-uvrezhdaniya-v-dobrich-shte-se-zapoznayat-s-vazmozhnostite-za-realizatsiya-na-pazara-na-truda/
https://nasoki.bg/12265-2/
https://nasoki.bg/dostavchitsi-na-sotsialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-litsata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudneniya-na-oprchr/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/


Покана за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския

социален фонд (ЕСФ) в сферата на социалното приобщаване. Обществените консултации ще се

проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и

гражданите като цяло. Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на

потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социалното включване, борбата с бедността

и всяка форма на дискриминация. Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То

автоматично се адаптира към типа на отговарящия – Управляващ орган, участник или гражданин.

Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила /до

05.12.2019 г./

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за: 1. социални помощи; 2. целеви

социални програми и проекти в областта на социалното включване; 3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната

дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия; 4.

изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния

бюджет на фонда; 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; 6. изграждане на нова,

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги; 7. издръжка на дейността

на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства...

Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г. /до

30.11.2019 г./

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и

социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна

заплата и компенсация на наетите лица през 2020 г., индекса на потребителските цени и други икономически показатели. За 2020 г.

се предвижда увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни

правоотношения с 10%, и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата към средната работна

заплата...

Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за

демографско развитие /до 01.12.2019 г./

По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на

Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%. Подобно на предходните

години, намалението на населението през 2018 г. в България се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна

миграция – в резултат на отрицателния естествения прираст населението намалява с 46 329 души, а в резултат на механичния

прираст (нетното салдо от външната миграция) с още 3 666 души. Като най-положителна демографска тенденция може да се

отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години. През 2018 г. в страната са починали 358 деца

на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.8‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност.

През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. – 10.4‰, а през 2017 г. –6.4‰...

Проект на План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен

живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) /до 29.11.2019 г./

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта; Приоритет 2: Насърчаване на

активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото; Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на

възрастните хора в сферата на самостоятелния живот; Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен

живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво...

Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата

специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на

пазара на труда... /до 27.11.2019 г./

Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, във връзка с чл.

8, ал. 1 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата

специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на

паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн, ДВ, бр. 54 от 2018 г., изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.)...

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от

бюджета на Националната здравноосигурителна каса /до 03.12.2019 г./

Проектът на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната

здравноосигурителна каса, е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване. Причините за разработване

на наредбата са свързани със законовия ангажимент на министъра на здравеопазването със своя наредба да определи пакета

медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК. Изготвянето на пакета здравни дейности, описан в наредбата и заплащан от

НЗОК, цели да регламентира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, като гарантира правото на всеки български гражданин за

достъп до здравни услуги в оптимално необходимото време за неговото лечение в зависимост от развитието, тежестта и

остротата на съответното състояние...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4762
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МТСП с позиция срещу разпространяването на неверни твърдения по повод Закона за

социалните услуги

Министерството на труда и социалната политика изрази отново категоричната си позиция в

отговор на набиращите популярност твърдения по повод Закона за социалните услуги и

свързаните с него промени в законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в

сила от 1 януари 2020 г.

Законът за социалните услуги е за равен достъп и повече възможности за хората

Министерството на труда и социалната политика се противопоставя категорично срещу

продължаващото разпространяване на неверни твърдения в публичното пространство и

социалните мрежи по повод Закона за социалните услуги (ЗСУ) и свързаните с него промени в

законодателството в областта на закрилата на детето, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. Новите законодателни

текстове имат за цел да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите

на хората, да са по-достъпни и да се повиши тяхното качество. Става дума за услугите, предоставяни в центровете за възрастни и

деца с увреждания, домове за стари хора, дневни центрове, в които нуждаещите се деца могат да ползват логопед, рехабилитатор,

психолог, физиотерапевт, масажист, което подобрява тяхното възстановяване и развитие и др....

Национален форум „С очи за всички“

На 20 ноември 2019 г. в София се проведе националният форум „С очи за всички“,

организиран от УНИЦЕФ България и партньори. В събитието се включиха деца,

младежи и родители, представители на държавните институции и местните власти,

неправителствените организации, академичните среди, частния сектор и медиите.

Форумът беше посветен на социалната интеграция на децата и младежите с

увреждания  и  е  кулминационната  част  на  националната  кампания  за

информираност и застъпничество във връзка с правата на децата и младите хора с

увреждания...

Заключителна пресконференция по Механизма на

Трансгранично сътрудничество в областта на

социалното подпомагане – Румъния – България

На 19 ноември се проведе заключителна пресконференция по проект „Механизъм

на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на

мултирегионално равнище Румъния – България“, който се по програма ИНТЕРРЕГ

V-A Румъния – България. Проектът се реализира в партньорство между

децентрализираните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и

Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) в Румъния – на

ниво трансграничен район от 7 области на Румъния и 8 области на България

(Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра)...

Отличените „Спасители на детството“ през 2019 г.

За четвърти път Националната асоциация за приемна грижа детската организация и

телекомът А1 връчиха наградите „Спасители на детството“. Събитието отбелязва и 10-ата

годишнина от учредяването на Асоциацията. През 2019 г. три приемни семейства бяха

отличени като „Спасители на детството“. Галина и Алексей Ангелови от София, които са

полагали грижи за пет приемни деца. Снежана и Янко Турлакови от Стара Загора, които се

грижат за специалните деца. При тях все още живее първото им приемно момче със

Синдром на Даун, което вече е на 20 години. Към момента те полагат грижи и за малко

момиче...

Снимка: Радич Банев

Община Дупница с одобрен проект за новото Преходно жилище и Център за

настаняване от семеен тип за деца без семейства

По проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Община Дупница ще осигури издръжката за следващите 4 години на ново Преходно

жилище и Център за настаняване от семеен тип за деца без семейства. Проектът е на стойност близо 1 млн. лева. Комплексът ще е с

капацитет 20 деца. Социалната инфраструктура е изградена по други два проекта, финансирани от ОП „Регионално развитие“...

Обновена е базата на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Габрово

По проект Община Габрово обнови материалната база на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в кв. „Маркотея“. Строително-

ремонтните дейности са на стойност 29 847 лв., а средствата са от Фонд „Социална закрила“ към МТСП...

20-годишнина на SOS Младежки домове Велико Търново

Със специално събитие беше отбелязана 20-годишнината от разкриването на SOS Младежки

домове Велико Търново. В събитието се включиха много гости, партньори, приятели,

съмишленици, деца и младежи от SOS младежките домове, в т. ч. Росица Димитрова, директор на

дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Велико Търново, Анжела Досева,

директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново, Мариета

Гъркова, началник на Отдел за закрила на детето, Веселин Комитов, председател на УС на

Сдружение SOS Детски селища България, Валерия Георгиева, национален изп. директор на SOS

Детски селища България, Иван Христофоров, директор програма SOS Детско селище В. Търново-Габрово-Трявна, представители на

местната общност и др...

Нова социална услуга в Ловеч

На 22 ноември в Ловеч откриха Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертва на насилие с места за кризисно

настаняване. С Центъра социалните услуги в община Ловеч стават 26 на брой. С благодарност към всички, работили за стартирането на

услугата кметът Корнелия Маринова откри срещата със социалните работници...

https://nasoki.bg/mtsp-s-pozitsiya-sreshtu-razprostranyavaneto-na-neverni-tvardeniya-po-povod-zakona-za-sotsialnite-uslugi/
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https://nasoki.bg/zaklyuchitelna-preskonferentsiya-po-mehanizma-na-transgranichno-satrudnichestvo-v-oblastta-na-sotsialnoto-podpomagane-rumaniya-balgariya/
https://nasoki.bg/otlichenite-spasiteli-na-detstvoto-prez-2019-g/
https://nasoki.bg/obshtina-dupnitsa-s-odobren-proekt-za-novoto-prehodno-zhilishte-i-tsentar-za-nastanyavane-ot-semeen-tip-za-detsa-bez-semejstva/
https://nasoki.bg/obnovena-e-bazata-na-doma-za-palnoletni-litsa-s-fizicheski-uvrezhdaniya-v-gabrovo/
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https://nasoki.bg/nova-sotsialna-usluga-v-lovech/


Изложба „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“

На 20 ноември 2019 г. в НДК Националният дарителски фонд „13 века България“

връчи наградите на победителите в Националния младежки конкурс „Заедно в

изкуството за по-добро бъдеще“. Конкурсът е организиран съвместно с УНИЦЕФ

България и е по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата

на детето от ООН. В конкурса са участвали възпитаници на осем училища по

визуални изкуства от цялата страна. Основната идея е чрез творчеството си

учениците да изразят своята съпричастността към децата с увреждания...
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